
W Y D R U K U J  I  W Y W I E Ś  W  G A B L O T C E !
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Tyle wynosiło średnie rzeczywiste oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych. 
W strefie euro, skąd pochodzi większość właścicieli banków w Polsce, było ono 
trzykrotnie niższe i wynosiło 7,04 proc. Dane na koniec 2013 roku.

Połowa nielegalnie
Połowa firm w Polsce naru-

szała w 2013 r. przepisy o le-
galności zatrudnienia. Co piaty 
pracodawca łamał prawo zatrud-
niając bez umowy, nie zgłaszając 
pracowników do ZUS i nie za-
pewniając im opieki zdrowotnej 
– wynika z kontroli PIP. Najwięcej 
przypadków zatrudniania na czar-
no było w opiece zdrowotnej 
i pomocy społecznej. Najwięcej 
nieuczciwych pracodawców wy-
kryto w woj. śląskim (18,7 proc.) 
i pomorskim (12 proc.)

Czerwona latarnia
Polska, w rankingu jakości 

transportu Komisji Europejskiej, 
zajęła ostatnie miejsce spośród  
państw członkowskich UE. Tuż 
za Bułgarią. Oceniano stan infra-
struktury w różnych kategoriach. 
Więcej...>>

KRS 0000337122
www.pomorskafundacja.org.pl

Słodki Bałtyk
Dlaczego woda w Bałtyku nie 
jest słona i co z tego wynika dla 
flory i fauny naszego morza? Jak
rozwijać gospodarkę Pomorza 
dbając o ekosystem Bałtyku? 
Jak udało się odtworzyć polską 
populację fok? O tym m.in.  
w kolejnym wydaniu „Magazynu 
Ekologicznego”, dostępnym 
w kwietniowym „Magazynie 
Solidarność”. Projekt jest realizo-
wany wspólnie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy  
wszystkim Związkowcom i Sympatykom  
NSZZ „Solidarność” życzę radości i nadziei,  
które niesie ze sobą Święto Zmartwychwstania Pańskiego, wielu 
łask od zmartwychwstałego Pana, pokoju i pomyślności.  
Oby Święta przepełniły nas wzajemnym szacunkiem,  
a poranek Zmartwychwstania  
niechaj wniesie radość i nadzieję w nasze serca. 
Wielu Łask Bożych i spokoju ducha 

Krzysztof Dośla 
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność” 

MŁODZI i tymczasowi

Wielki Piątek to jedno z naj-
ważniejszych świąt w kościołach, 
zborach i cerkwiach. Czy powinien 
być dniem wolnym od pracy?  

Wielki Piątek jest dniem zadu-
my nad Męką Chrystusa.

W Polsce Wielki Piątek jest 
dniem ustawowo wolnym od pra-
cy dla pięciu wyznań: Ewangelic-
ko-Augsburskiego (luterańskiego),  
Ewangelicko-Reformowanego (kal-
wińskiego), Ewangelicko-Metody-
stycznego, Chrześcijan Baptystów  
i Zielonoświątkowego.  Gwarantu-
ją to ustawy o stosunku państwa 
do poszczególnych   zborów.  

Członkowie gmin wyzna-
niowych żydowskich na święto 

WOLNY Wielki Piątek... na Kubie
Pesach mają cztery dni wolne.  
W tym roku Pesach zaczyna się  
15 kwietnia.

Wielki Piątek jest dniem usta-
wowo wolnym w: Danii, Finlandii, 
Islandii, Norwegii i Szwecji, w nie-
mieckojęzycznych Austrii, Niem-
czech i Szwajcarii oraz w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii,  Holandii, Słowa-
cji oraz w Hiszpanii i Portugalii.  
W krajach iberyjskich oraz w Danii 
dniem wolnym jest także Wielki 
Czwartek. 

W 2012 roku Raul Castro, pre-
zydent Kuby, odpowiadając na 
apel Benedykta XVI, zadekreto-
wał, że Wielki Piątek będzie tam 
dniem wolnym.

66,4 procenta zatrudnionych 
Polaków, do 24 roku życia, ma 
umowy na czas określony – po-
kazuje raport Europejskiej Funda-
cja na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy  (Eurofound) za rok 
2013. W tym niechlubnym zesta-
wieniu wyprzedza nas jedynie 
Słowenia (72 proc.). Średnia za-
trudnienia tymczasowego mło-
dych ludzi w Unii Europejskiej to 
42,1 proc. 

Raport prezentując szanse 
młodych Europejczyków na rynku 
pracy jest dla Polski druzgocący. 
W niestabilności zatrudnienia 
wyróżniamy się też na tle Euro-
py z 23,17 proc. udziałem pra-
cowników zatrudnionych na czas 
określony wśród wszystkimi pra-
cujących w grupie wiekowej 25-
-64. Co piątym zatrudnionym na 
czas określony jest tylko Hiszpan 
(21,81 proc.). Średnia unijna to 
10,54 proc. 

Przodujemy też w niestandardo-
wych umowach (czasowych, samoza-
trudnionych, pracujących u członków 
rodzin). Tak zatrudnieni najmłodsi 
pracownicy stanowią 60,66 proc. Po-
laków w tej grupie wiekowej (średnia 
UE to 38,95 proc.). Niepokojący jest 
też, wynoszący aż 36,6 proc., wskaź-
nik umów niestandardowych w  gru-
pie wiekowej 25-64. Dla porównania 
w Hiszpanii to 30 proc. Średnia unij-
na to 21,04 proc. 

Bogdan Olszewski, członek 
prezydium ZRG NSZZ „S”, repre-
zentujący polskich związkow-
ców w Eurofound, uczestniczył  
w Brukseli w Komitecie doradczym 
Unii Europejskiej ds. warunków i ja-
kości życia. Jak nas poinformował, 
omawiano tam m.in. sytuację rodzi-
ny w czasie kryzysu ekonomicznego, 
skutki kryzysu wpływające na do-
stęp do usług zdrowotnych i wpływ 
zmian demograficznych na politykę
godzenia pracy i życia rodzinnego. 

Naszym
ZDANIEM

Dla nas kryzys skończy się 
wtedy, kiedy zacznie się popra-
wiać sytuacja na rynku pracy 
– powiedział w wywiadzie dla 
Magazynu Solidarność (któ-
ry opublikujemy w majowym 
wydaniu) Józef Niemiec z-ca 
sekretarza generalnego Euro-
pejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych. Tymczasem nie-
którzy polscy pracodawcy chyba 
w „odwecie” za korzystne dla 
pracowników orzeczenia Komi-
sji Europejskiej, Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, pro-
ponują dalsze uelastycznienie 
rynku pracy – tym razem uła-
twiające zwolnienia pracowni-
ków zatrudnionych na umowy 
o prace zawarte na czas nie-
określony. Do tej pory zasadą był 
trzymiesięczny okres wypowie-
dzenia dla pracowników z od-
powiednim stażem pracy oraz 
konieczność wskazania na przy-
czyny wypowiedzenia i zasię-
gnięcie opinii organizacji związ-
kowej (w przypadku członka 
Związku). Pracodawcy sugerują, 
żeby okres ten skrócić do dwóch 
miesięcy i ograniczyć koniecz-
ność wskazywania na przyczynę 
i zasięganie opinii związków. 
Jednym słowem – hulaj dusza 
piekła nie ma. Pracownik ma być 
pod butem, z groźbą zwolnie-
nia na karku. Ta propozycja ma 
jednak drugie dno – wyraźnie 
widać, że zatrudnienie na czas 
określony z dwutygodniowym 
okresem wypowiedzenia słu-
żyło większości pracodawców 
– tak jak mówiliśmy od lat – nie 
ze względu na rodzaj produkcji 
czy usług, ale aby uzyskać łatwą 
możliwość wyrzucenia bez zbęd-
nych ceregieli z pracy. Jak ma się 
to do raportu OECD wskazujące-
go, że niestabilne zatrudnienie 
negatywnie wpływa na polską 
gospodarkę? Jak się to ma do 
statystyk, które pokazują, że je-
steśmy liderami w Europie już 
nie tylko w zatrudnieniu na czas 
określony (blisko 30%), ale także 
w zatrudnieniu na niestandar-
dowe umowy ludzi młodych? 
Nijak. I dlatego właśnie 83 na 
100 młodych Polaków myśli 
o realizowaniu swojej zawodo-
wej kariery za granicą.

Jacek Rybicki

JAK NIE KIJEM, 
TO PAŁKĄ!

http://www.pomorskafundacja.org.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/polska-drogowa-czerwona-latarnia/
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POD TYM ZNAKIEM zwyciężysz!

JOLANTA SOBOLEWSKA,  NSZZ „S” w Zespole 
Szkół nr 14 w Gdyni Dąbrowie

– Do NSZZ „S” należę od 20 lat. Pełniąc funkcje 
związkowe pomagałam koleżankom i kolegom w roz-
wiązywaniu problemów pracowniczych m.in. związa-
nych z utrzymaniem miejsc pracy i starałam się pomóc 
w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Dzięki działalności związkowej mam dostęp do aktualnych i ważnych 
informacji. Cenna jest możliwość skorzystania z pomocy związkowych 
prawników. Miałam też okazję poznać wspaniałych ludzi, od których 
mogłam się wiele nauczyć. 

Dlaczego należę do  
„SOLIDARNOŚCI”?

HISTORIA tak było

– To porażka. Zamiast połowy 
sześciolatków – jak nakazuje ustawa 
– do szkół we wrześniu b.r. pójdzie 
tylko 35 proc. dzieci z tego rocznika 
– przyznaje MEN. Rodzice chcą de-
cydować o losie swoich dzieci.

Resort edukacji, analizując wejście 
w życie ustawy o podręcznikach, zo-
stał zmuszony do policzenia 6-latków, 
które od 1 września pójdą do szkoły. 
Okazuje się, że MEN ma problem, bo 
ustawa zakłada, że w szkolnych ła-
wach obowiązkowo powinna zasiąść 
przynajmniej połowa rocznika. Tym-
czasem tylko 35 proc. sześciolatków 
– zdaniem MEN, faktycznie pójdzie 
we wrześniu do szkół.

Autorzy uzasadnienia do usta-
wy podręcznikowej przewidują, 
że po możliwość odroczenia może 
sięgnąć znaczna liczba dzieci. To 
efekt wprowadzonych przez MEN 
ułatwień w ich zdobyciu.

Gdańska oświatowa „Solidar-
ność” już przed rokiem alarmowa-
ła, że jeśli ustawa wejdzie w życie, 
wielu uczniów czeka nauka na 
dwie zmiany. Będzie też brakowa-
ło nauczycieli. Także Sekcja Krajo-
wa Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, zrzeszająca 70 tys. 
pracowników oświaty, powiedzia-
ła „Nie” obowiązkowi szkolnemu 
sześciolatków.

SZEŚCIOLATKI – porażka MEN

14 kwietnia po pracach konserwacyjno-malarskich wypłynął z Gdań-
skiej Stoczni Remontowa masowiec m/s „Solidarność”, jeden z serii 
sześciu masowców klasy Panamax, zbudowanych dla Polskiej Żeglugi 
Morskiej w latach 1991 – 1992. Do tej serii statków należą także ma-
sowce: „Legiony Polskie”, „Orlęta Lwowskie”, „Szare Szeregi”, „Armia 
Krajowa” i „Polska Walcząca”. Zobacz więcej...>>

SOLIDARNOŚĆ 
na morzach i oceanach
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Zmarł JAN ZAPOLNIK, żołnierz AK i WiN, od 1977 r. w ROPCiO. 
Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w Grudniu’70, Sierpniu-
’80, w Grudniu’81 i w 1988 r. Pogrzeb w piątek o godz. 12.30  
na gdańskim Srebrzysku. 

–  – 
We wtorek 15 kwietnia rodzina, przyjaciele, związkowcy  
z NSZZ „Solidarność”, pracownicy ochrony zdrowia pożegnali na 
cmentarzu w Borowie MIROSŁAWA MUSIAŁA, związkowca ze 
szpitala im. św. Wojciecha na Zaspie, tragicznie zmarłego  
9 kwietnia. Miał 52 lata.  

14 dnia miesiąca nisan w roku 
żydowskim 3790 Jezus z Nazaretu 
upadał pod krzyżem idąc na Miejsce 
Czaszki – na Golgotę. Nim nastał 
poranek Zmartwychwstania, Odku-
piciel przeszedł Drogę Krzyżową. Na 
końcu Via Dolorosa był krzyż.

Wsłuchajmy się w te dni 
w opowieść o Jezusie Chrystusie, 
zmarłym około 33 roku i z mar-
twych powstałym. Skazanym na 
ukrzyżowanie za panowania ce-
sarza Tyberiusza, gdy rzymskim 
prefektem Judei był Pontius Pi-
latus, który ugiął się przed żąda-
niem Sanhedrynu i skazał Jezusa 
na śmierć, choć nie dowiedziono 
mu żadnej winy. Jezus z Nazaretu 
nie rzucał wyzwania władzom im-
perium, nie pozostawił po sobie 
politycznego przesłania.

Przed bitwą przy moście Mulwij-
skim w roku 312 p.n. Chr. cesarz Kon-
stantyn Wielki ujrzał na niebie krzyż 
i usłyszał słowa In hoc signo vinces! 
(„Pod tym znakiem zwyciężysz”). Ob-
rał więc krzyż za swoje godło.

Nim tak się stało, Neron oskar-
żył chrześcijan o spalenie Rzymu, 

Domicjan skazywał wyznawców 
Chrystusa na śmierć, Dioklecjan za-
rządził zniszczenie kościołów i spa-
lenie wszystkich zwojów Biblii.

Konstantyn, by ratować ład 
łaciński przyjął chrzest i uczynił 
chrześcijaństwo religią Cesarstwa. 
Gdy zachodnie Cesarstwo Rzymskie 
przestało istnieć, depozytariuszem 
łacińskiego ładu stał się biskup 
Rzymu, a czysta i skromna religia 
– jak jej początki opisywał historyk 
Edward Gibbon – wiara rybaków, 
którzy potrafili wypełnić duchową
pustkę, rozwinęła triumfalny sztan-
dar Krzyża na ruinach Kapitolu. 
Z klęski ukrzyżowania narodziło się 
zwycięstwo Zmartwychwstania.

Karol Wielki, twórca Europy, 
przyjął koronę w Boże Narodze-
nie roku 800. Trzy następne wieki 
to czas wzrastania. Nawróciły się 
Morawy, Bułgaria, Czechy, Pol-
ska, Węgry i Księstwo Kijowskie. 
Mieszko I przyszedł do chrzciel-
nicy w Wielką Sobotę 966 roku 
– zaczął tkać osnowę, na której 
on i Bolesław Chrobry, zbudowali 
Państwo Polskie.

CYTAT tygodnia
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, 

także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.

Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości 

duchowych, które są duszą  
ich cywilizacji.

Jan Paweł II
orędzie „Urbi et Orbi” 

27.03.2005 r.

ZAPYTAJ prawnika

ŚWIĄTECZNA  
POMOC z ZFŚS

W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Wielkanocnymi praco-
dawcy często podejmują decy-
zję o wypłacie dla pracowników 
bezzwrotnej pomocy finansowej
z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych. Czy kwoty tych 
świadczeń mogą być zwolnione 
od podatku dochodowego od 
osób fizycznych?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych przyznawanie ulgo-
wych usług i świadczeń oraz wyso-
kość dopłat z Funduszu uzależnia 
się od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnionej 
do korzystania z Funduszu. Zasa-
dy i warunki korzystania z usług 
i świadczeń finansowanych z Fun-
duszu pracodawca ustala w regu-
laminie uzgodnionym z zakładową 
organizacją związkową. Pracodaw-
ca, u którego nie działa zakładowa 
organizacja związkowa, uzgadnia 
regulamin z pracownikiem wybra-
nym przez załogę do reprezento-
wania jej interesów (art. 8 ust. 2 
ww. ustawy).

U w z g l ę d -
niając powyższe 
stwierdzić należy, że 
zwolniona od podatku 
na podstawie przepisu art. 
21 ust. 1 pkt 67 ustawy o po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych jest wartość świadczeń
otrzymywanych przez pracownika, 
jeżeli spełnione zostaną łącznie na-
stępujące przesłanki:
 świadczenia mają związek z fi-

nansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w prze-
pisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych

 świadczenia mają charakter 
świadczenia rzeczowego bądź 
pieniężnego

 są w całości sfinansowane ze
środków Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych lub 
funduszy związków zawodo-
wych

 ich wysokość nie przekracza w ro-
ku podatkowym kwoty 380 zł.

Stan prawny na 16.04.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

mailto: ibis@solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/ms-solidarnosc-bedzie-jeszcze-plywac/
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